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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

9.12.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: - Petiția nr.  0451/2009, adresată de Antonio Tortosa Gómez, de cetățenie 
spaniolă, referitoare la lucrările care trebuie efectuate de autoritățile 
municipale din Madrid și de Arhiepiscopie în jurul bisericii San Francisco el 
Grande din Madrid (Spania) 

- Petiția nr.  0725/2009, adresată de Teresa Sànchez, de cetățenie spaniolă, în 
numele grupului de acțiune „Cornisa Vistillas”, însoțită de 22 844 de 
semnături, privind un nou proiect de amenajare a Cornisa del Río 
Manzanares (cornișa râului Manzanares)

1. Rezumatele petițiilor

Petiția nr. 0451/2009:
Autoritățile municipale din Madrid și Arhiepiscopia intenționează să dezvolte și să aducă 
îmbunătățiri zonei din jurul bisericii San Francisco el Grande, inclusiv să construiască un nou 
sediu al arhidiocezei și o bibliotecă, precum și alte îmbunătățiri în această zonă, printre care 
două noi străzi. Totuși, Parque de la Cornisa va fi afectat de aceste lucrări. Petiționarul 
contestă impactul acestui proiect de dezvoltare urbană asupra spațiilor verzi și asupra 
protejării patrimoniului. 

Petiția nr. 0725/2009:
Petiționara obiectează împotriva planului autorităților municipale din Madrid și al 
Arhiepiscopiei (proiectul provizoriu de reamenajare a cornișei râului Manzanares), aprobat la 
27 februarie 2009, și care prevede reamenajarea totală a „Parque de la Cornisa”, „Ronda de 
Segovia”, a grădinilor pentru seminarii și a terenului adiacent Bazilicii San Francisco el 
Grande. Acest acord cu Arhiepiscopia din Madrid prevede pentru noile clădiri o suprafață de 
25 000 m2. Protecția de care beneficiază în prezent parcurile și grădinile prin planul general 
de dezvoltare din Madrid se va pierde. Ca urmare a acestui proiect de dezvoltare, centrul 
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orașului Madrid va pierde o serie de spații verzi, iar centrul vechi al orașului va fi afectat, în 
special siturile patrimoniale arheologice și culturale înregistrate.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0451/2009: declarată admisibilă la 6 iulie 2009.
Petiția nr. 0725/2009: declarată admisibilă la 30 septembrie 2009.

Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Serviciile Comisiei au analizat informațiile furnizate de petiționari din perspectiva legislației 
Comunităților Europene aplicabile acestui caz.

Trebuie observat faptul că Comisia a primit, de asemenea, și o întrebare cu solicitare de 
răspuns scris (E-1763/09), depusă de dl Carlos Carnero González, referitoare la acest subiect. 
În această întrebare cu solicitare de răspuns scris, onorabilul deputat a ridicat problema 
referitoare la „Planul parțial de reamenajare a cornișei râului Manzanares” în orașul Madrid. 
Acesta subliniază efectele negative ale acestui proiect asupra mediului și asupra patrimoniului 
din Madrid. Mai mult, domnia sa atrage atenția asupra unei posibile încălcări a dispozițiilor 
legislației CE în materie de mediu, întrucât nu a fost realizată o evaluare a impactului acestui 
plan asupra mediului înainte de adoptarea sa de Consiliul Municipal al orașului Madrid.

În funcție de caracteristicile proiectului de planificare urbană în chestiune, pot fi aplicabile în 
acest caz Directiva 2001/42/CE1 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe 
asupra mediului (cunoscută și ca Directiva privind evaluarea strategică de mediu sau 
Directiva ESM) sau Directiva 85/337/CEE2 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE3 și 
prin Directiva 2003/35/CE4 (cunoscută și ca Directiva privind evaluarea impactului asupra 
mediului sau Directiva EIA). 

Pentru a dispune de toate detaliile cazului și pentru a cerceta aspectele ridicate în întrebarea cu 
solicitare de răspuns scris menționată anterior, Comisia a solicitat informații autorităților 
spaniole competente cu privire la respectarea cerințelor relevante în conformitate cu legislația 
de mediu a CE.

Comisia va informa Comisia pentru petiții cu privire la evoluția acestui caz.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

                                               
1 JO L 197, 21.7.2001.
2 JO L 175, 5.7.1985.
3 JO L 073, 14.3.1997.
4 JO L 156, 25.6.2003.
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Ca urmare a întrebării parlamentare E-1763/09 și a petițiilor nr. 451/2009 și nr. 725/2009, 
Comisia a contactat autoritățile spaniole pentru a le solicita observațiile cu privire la acuzațiile 
aduse de onorabilul deputat și de petiționari și referitor la punerea în aplicare a obligațiilor 
care decurg din legislația comunitară de mediu aplicabilă în cazul de față.

Ca răspuns la cererea Comisiei, autoritățile spaniole au trimis două rapoarte întocmite de 
Comunitatea autonomă Madrid și de Consiliul Municipal al orașului Madrid, însoțite de 
diferite anexe referitoare la diversele demersuri administrative, juridice și tehnice legate de 
acest caz.

Pe scurt, autoritățile spaniole explică principalele caracteristici ale acestui proiect de 
dezvoltare urbană „Plan Parcial de Reforma Interne del Río Cornisa Manzanares”, care 
determină o modificare parțială a planului general de dezvoltare urbană (PGOU) a orașului 
Madrid, ca urmare a acordului semnat la 2 decembrie 2005 între Consiliul Municipal al 
orașului Madrid și Arhiepiscopia Bisericii catolice din Madrid.

Acest plan parțial a fost aprobat de Consiliul Municipal al orașului Madrid, la 27 februarie 
2009. Această decizie a fost publicată în Monitorul Oficial al Comunității autonome Madrid
(BOCM) nr. 89 din 16 aprilie 2009. Potrivit autorităților spaniole, în timpul fazei de 
consultare publică, proiectul nu a întâmpinat opoziția locuitorilor din zonă. Modificarea 
punctuală a PGOU a orașului Madrid a fost aprobată prin hotărârea din 4 octombrie 2007 a 
guvernului regional, publicată în BOCM nr. 254 din 25 octombrie 2007. Acest plan va 
permite crearea de noi clădiri și facilități culturale pentru Biserica catolică. Autoritățile 
spaniole explică faptul că suprafața de spații verzi nu va scădea, dimpotrivă, va crește în mod 
semnificativ, la fel ca și facilitățile publice. Potrivit autorităților spaniole, alte aspecte cum ar 
fi impactul asupra peisajului și poluarea fonică au fost, de asemenea, luate în considerare.

Autoritățile spaniole explică, de asemenea, că autoritățile competente în domeniul culturii au 
fost implicate de la început, în conformitate cu Legea 10/1998 a patrimoniului istoric al 
Comunității autonome Madrid. Într-adevăr, zona deține o protecție specială în temeiul faptului 
că reprezintă „Bun de interes cultural”.De asemenea, a fost luat în considerare patrimoniul 
cultural, arheologic și istoric al orașului Madrid.

Din punctul de vedere al protecției mediului, autoritățile spaniole explică faptul că planul 
urbanistic a fost supus unei proceduri de analiză a mediului în conformitate cu Legea 
regională 2/2002, de evaluare a mediului Comunității autonome Madrid. Astfel, s-a realizat un 
studiu de impact asupra mediului. La 22 mai 2006, departamentul regional de mediu a emis 
un raport. Autoritățile regionale explică în detaliu etapele acestei proceduri și demersurile care 
au avut loc. Planul parțial cuprinde (paginile 178-376) un raport de mediu în care Consiliul 
Municipal, în calitate de promotor, justifică adoptarea măsurilor și respectarea condițiilor de 
mediu stabilite de organizația regională de mediu.

Pe de altă parte, autoritățile spaniole indică faptul că a existat un recurs administrativ (nr. 
1229/2007) pe lângă Tribunalul superior de justiție din Madrid, înaintat de asociația „Amigos 
de la Cornisa-Vistillas” (petiționarii), împotriva acordului guvernului regional din octombrie 
2007 care a aprobat modificarea parțială a PGOU. Această procedură juridică se află în curs 
de desfășurare. 



PE430.510v02-00 4/4 CM\851660RO.doc

RO

Comisia a luat în considerare toate informațiile conținute în acest dosar, în lumina legislației 
de mediu a Uniunii Europene.

În concluzie, analiza dosarului nu a permis identificarea unei încălcări a dreptului comunitar în 
domeniul mediului aplicabil în cazul de față. În orice caz, trebuie remarcat faptul că proiectul de 
dezvoltare urbană în cauză face obiectul unui recurs administrativ pe lângă instanța spaniolă 
competentă, care poate hotărî, de asemenea, cu privire la legalitatea acestui proiect din punctul 
de vedere al legislației naționale. Prin urmare, Comisia nu are niciun motiv să intervină în 
continuare în acest caz.


